PERSONAL COACHING
Iedereen loopt met enige regelmaat tegen vragen (zakelijk of privé) aan die hem of
haar voor fundamentele problemen stellen. Soms zodanig dat er een blokkade
optreedt in het functioneren; Je zit er doorheen, bent het overzicht kwijt of (nog erger)
een burn out ligt op de loer. In andere situaties, bijvoorbeeld aan de vooravond van
ingrijpende organisatieaanpassingen, slaat de twijfel toe of bepaalde kennis en
ervaring wel aanwezig is om deze aanpassingen tot een goed einde te brengen.
Soms wil je als manager gewoon je eigen functioneren op een hoger peil krijgen en
ben je op zoek naar feedback.
Op zo’n moment is het zinvol om in een vertrouwelijke context een klankbord te
zoeken. Iemand met de frisse blijk van de buitenstaander maar toch met veel kennis
en ervaring waar het gaat om allerhande functionerings- en management
vraagstukken. Iemand ook die uitsluitend uw belang voor ogen heeft en verder geen
belangen van anderen in uw organisatie dient.
Personal coaching is geen vrijblijvende praatsessie. Het moet ergens toe leiden
namelijk een effectiever functioneren (zakelijk en/of privé). Voorwaarde is dat er
tussen de deelnemer en de coach volledige openheid en vertrouwelijkheid aanwezig
is. De coach is geen meeprater maar houdt u regelmatig de spiegel voor, zet u aan
het denken en helpt u uw eigen functioneren en dat van uw bedrijf te versterken.
Jan Boekestein heeft een ruime ervaring als management coach. Zowel op het
terrein van het persoonlijk functioneren en leiderschap als op het begeleiden van
ondernemers bij strategische trajecten kan hij bogen op een ruime en diverse
ervaring binnen een groot aantal ondernemingen.
Deze ruime ervaring op het gebied van personal coaching is nu gebundeld in een
abonnement op basis van een transparante fixed price. Voor u heeft dit het voordeel
dat u precies weet wat u krijgt en wat uw investering is.

ABONNEMENT PERSONAL COACHING
Intervicis Consult heeft een coachingspakket ontwikkeld dat hieronder verder wordt
toegelicht. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om een maatwerktraject af te
spreken.
1.INTAKE
Context organisatie
Vraagstelling (verbeteren huidige situatie of gereed maken toekomstige situatie)
Inventarisatie Sterkten/Zwakten; onderdeel hiervan is deelname aan een
psychologisch onderzoek (spiegeltest)
Te ontwikkelen competenties
Werkplan en aanpak
2.WERKSESSIES
De looptijd van het abonnement wordt vooraf met de deelnemer overeengekomen.
Gedurende zes sessies van ca 2,5 uur werken we aan de verbeterpunten.
Deze sessies vinden in principe plaats op onze locatie te Zundert.
3.TELEFONISCH CONSULT
De deelnemer kan gebruik maken van een onbeperkt aantal telefonische of mail
consulten.
4.EVALUATIE
Na afloop van het traject wordt een rapportage opgesteld.
Deze rapportage met advies wordt toegezonden aan de deelnemer en uitsluitend
door de deelnemer doorgezonden naar de opdrachtgever (als dit een ander persoon
is dan de deelnemer) en op initiatief van de deelnemer met de opdrachtgever
besproken. De rapportage van het traject vormt tevens de intake voor een eventueel
vervolgtraject.
5.VERANTWOORDELIJKHEID
Personal coaching is niet vrijblijvend. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het
in overleg met de coach plannen van de werksessies en het gebruik maken van de
telefonische consulten. Werksessies (uren) die buiten de verantwoordelijkheid van de
coach niet zijn doorgegaan of zijn ingekort gaan niet vanzelfsprekend over naar een
volgend abonnement.
6.KOSTEN
€ 5.000,00 excl BTW inclusief eventuele reiskosten binnen Nederland.
Aanvullende werkzaamheden zijn niet inbegrepen
Facturatie vindt plaats bij de start van het abonnement.
Een aansluitend vervolgtraject van zes sessies kost € 4.250,00 excl BTW, er vindt
dan geen intaketraject plaats.

